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Helen Brooke Taussig (1898 – 1986)

A respeito das intervenções percutâneas em cardiopatias congênitas ...

“The Rashkind balloon atrial septostomy in 1966 that replaced the
Blalock-Hanlon operation was a milestone in palliative treatment of
transposition of the great vessels, just as the Blalock-Taussig shunt had been
for tetralogy of Fallot. Dr. Taussig applauded Rashkind´s early report.
Rashkind once wrote that Dr. Taussig encouraged him in interventional
catheterization, as follows: “It would be wonderful if we could do some of the
simpler operations without opening the chest… I think that is a real advance
and a real look into the future.”

... Dan G. McNamara, MD (1987)
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